Wrocław, 12.09.2017
Istotne informacje o płatnościach elektronicznych na stronach Fundacji Opus Organi
1. Pełna nazwa, adres siedziby głównej oraz numer NIP firmy.
Fundacja Opus Organi
50-121 Wrocław, ul. Szewska 75/77
NIP: 8971699857
2. Dane teleadresowe miejsca pełniącego rolę biura obsługi Klienta
tel. 71 7237 318
fax. 71 7237 205
kom. 501250528
mail: biuro@opusorgani.pl
3. Cennik
Wpłaty na rzecz odbudowy organów - dowolna kwota, nie mniejsza niż 1 PLN.
4. za bezpieczne rozliczanie transakcji przez witryny Fundacji Opus Organi odpowiada Dotpay S.A.
5. Regulamin sprzedaży
a. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
• Fundacja nie świadczy usług drogą elektroniczną.
• Wszystkie płatności dokonane przez stronę Dotpay w witrynach Fundacji Opus Organi zasilają konkretny cel statutowy
Fundacji wskazany w podanym tytule przelewu i posiadają status darowizny.
• odrębnym typem płatności, są płatości z tytułem przelewu "na cele administracyjne", które zasilają budżet obsługi
Fundacji.
b. określenie warunków i możliwości dokonania przez Klienta zwrotu zamówionych towarów i reklamacji;
• o ile płatności nie są związane z zamawianiem towarów, wpłacającemu nie przysługuje prawo do reklamacji wpłat
na cele statutowe i administracyjne.
• - w przypadku zakupu towarów wadliwych, kupujący ma prawo do reklamacji. W takim przypadku wadliwy towar
osoba reklamująca powinna odesłać na własny koszt do siedziby Fundacji z opisem wady i podaniem numeru
transakcji. Fundacja ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 2 tygodni od wpływu przesyłki
towaru do siedziby Fundacji. Przewiduje się następujące możliwości rozstrzygnięcia reklamacji:
◦ wymiana towaru na nowy z wysyłką do reklamującego na koszt Fundacji.
◦ odrzucenie reklamacji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru po jego wydaniu kupującemu.
◦ zwrot zamówionych towarów, który jednakże nie może być rozliczony przez Dotpay z uwagi na wysokie koszty
takiej operacji. W przypadku zwrotu towaru rozliczenie następuje za porozumieniem stron przelewem na podane
przez kupującego konto.
c. ograniczenia w dostarczaniu towarów
• koszty dostawy towaru pokrywa kupujący
d. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
• niniejszy portal nie przewiduje zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
e. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
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